
 
 
 
 
Referat  
Generalforsamling 
Forældreforeningen Brug Folkeskolen 
Tirsdag den 26. april 2022 kl. 17.30-19.30 
Københavns Rådhus, ’Udvalgsværelset’ 
 
Referent: Marianne Kjær. Referatet er godkendt af generalforsamlingens dirigent per 17. maj 2022 
 
1. Valg af dirigent 
May-Britt Hoffmann blev valgt som dirigent 
 
2. Valg af referent 
Marianne Kjær blev valgt som referent 
 
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt via opslag på hjemmesiden pr. 29.3. 
2021 og dermed var rettidigt indkaldt i henhold til foreningens vedtægter.  
 
3. Valg af stemmetæller 
Sidsel Henriksen blev valgt som stemmetæller 
 
4. Forpersonens beretning 
Forsamlingen godkendte forperson May-Britt Hoffmanns beretning uden kommentarer. 
 
5. Godkendelse af årsregnskab 
Sekretariatsleder Marianne Kjær gennemgik foreningens årsregnskab. Spørgsmål blev stillet 
undervejs i gennemgangen. 
 
Der var spørgsmål til størrelsen på egenkapitalen samt hvad den kan bruges til. 
Herefter godkendte forsamlingen årsregnskab 2022. 
 
6. Budget 
Sekretariatsleder Marianne Kjær fremlagde budget for 2022. Forsamlingen gjorde opmærksom på 
at budget for projekt ForældreFællesskaber fejlagtigt ikke fremgik af budgettet. Marianne laver 
nyt budgetudkast, som sendes til godkendelse på førstkommende bestyrelsesmøde.  
Der var ikke yderligere drøftelser ved dette punkt.  
 
7. Indkomne forslag 
Der var ingen indkomne forslag 
 
8. Forslag til vedtægtsændringer 
Der var ingen forslag til vedtægtsændringer 
 



 
 
9. Valg af bestyrelse og suppleanter 
3 ud af 6 bestyrelsesmedlemmer var på valg.  
Necanti Harmankaya modtog ikke genvalg. Maria Stears og Nynne Parvang modtog genvalg. 
Fremmødte deltager ved generalforsamlingen Rie Kaas stillede op til en bestyrelsespost. 
 
Indstillet til en bestyrelsespost for to år: Maria Stears, Nynne Parvang og Rie Kaas. Alle indstillede 
blev valgt.  
 
Der blev ikke valgt nogen suppleanter.  
 
10. Valg af revisor 
JVBM Revision var indstillet til genvalg. Generalforsamlingen vedtog indstillingen. 
 
11. Eventuelt 
Næste bestyrelsesmøde afholdes den 17. maj kl. 17.30-19.30 hos Nynne.  
Forslag om at tidspunkt for Politisk Salon rykkes frem, samt at madskolen forespørges om at stå 
for forplejning til salonen. Og at der tilbydes børnepasning under den politiske salon, så 
forældrene har bedre mulighed for at deltage.  
 
 
 


